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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 

Дисципліна: Кримінальне право 

Тема дисципліни: Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності 

Тема заняття: Розвязання ситуацій із притягнення до кримінальної відповідальності 

за кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності 

Мета заняття: 

навчальна: поглибити та закріпити знання студентів про суспільну небезпеку 

кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності, про їх поняття і види, 

конструктивні ознаки і особливості кваліфікації; виробити вміння та навички визначення 

юридичних ознак кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності; 

засвоїти юридичні ознаки кримінальних правопорушень проти громадського порядку та 

моральності.  

виховна: сприяти формуванню правових знань, правової культури та правової свідомості 

студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

Методичне забезпечення: 

1.Конституція України прийнята 28 червня 1996 року; 

2. Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року; 

3. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник/ [В. М. Трубников, 

М. В. Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред.В. М. Трубникова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2019 р. – 444с. 

4. Кримінальне право України: Заг. частина: підруч. для юрид. спец. вищ. закладів освіти / 

М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. Професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, 

В. Я. Тація – К-Х: Юрін-ком Інтер – Право, 2019 р. – 416 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /. За заг. ред. Литвинова 

О. М. – К. : «Центр учбової літератури», 2019. – 528 с. 

Хід заняття: 

I. Організаційний момент. 

II.Актуалізація опорних питань: 

1. Загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти  громадського 

порядку та моральності  

2. Види  кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності.  

 III. Вирішення практичних ситуацій: 

Ситуація 1 

У зв’язку з початком пандемії Covid – 19 значна кількість українців була евакуйована з 

Китаю. По приїзду до України та подальшому прибуттю до міста Нові Санжари, автобус з 

евакуйованими українцями був закиданий камінням групою осіб у складі 3-х громадян Новченко 

О.М., Шевчук О.С., Меленчук О.С. Одразу після скоєння суспільно-небезпечного діяння хлопців 

було затримано працівниками національної поліції. 

1. За якою частиною та якої статті слід кваліфікувати дане діяння? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Зробіть юридичний аналіз складу даного кримінального правопорушення 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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3. Яка відповідальність може настати згідно умов ситуації? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 2 

О 22:30 годині вечора двоє хлопців Кравченко О.Г. та Васильчук О.С. перебуваючи у стані 

алкогольного сп’яніння пішли на цвинтар. Хлопці були настільки п’яні, що почали кидати сміття 

в могилу, ламати квіти на могилі та здійснювали інші наруги на могилою. Незабаром хлопців було 

затримано поліцією. 

 

1. Якою статтею КК України передбачена відповідальність за умовами ситуації. 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Зробіть юридичний аналіз кримінального правопорушення передбаченого 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Яка відповідальність може настати згідно умов ситуації? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. З якого моменту дане кримінальне правопорушення вважається закінченим? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 3 

Гуляючи в парку Власенко О.Г, будучи в стані алкогольного сп’яніння, почав задиратися 

до Волошка О.М., який здійснював прогулянку зі своєю собакою. Після спроби вирішення 

конфлікту Волошком О.М., п’яний Власенко О.Г. наніс удар ногою по черепу собаки. Власенка 

О.Г. одразу ж було затримано поліцією. За висновком ветеринара собака одержала каліцтво та 

потребує негайного операційного втручання.  

1. Якою статтею КК України передбачена відповідальність за умовами ситуації. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Зробіть юридичний аналіз кримінального правопорушення передбаченого ст. 299 КК 

України 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Яка відповідальність може настати згідно умов ситуації? 
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___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ситуація 4 

Троє хлопців вирішили підзаробити гроші шляхом незаконної зйомки порнографічного 

матеріалу з подальшим його збутом. Кириченко О.С. втягнув у зйомку Черевко О.В., Малишко 

О.М. та Зонько Ю.В. Після провадження незаконної діяльності, групу хлопців було затримано, 

було встановлено, що за три місяці хлопцям вдалось заробити 85 тис. гривень. Працівниками 

поліції було внесені відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР. 

 

1. Якою статтею КК України передбачена відповідальність за умовами ситуації? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Зробіть юридичний аналіз складу даного кримінального правопорушення 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Яка відповідальність може настати згідно умов ситуації? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ситуація 5 

Борисов С.С., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння  у приміщенні майстерні з 

ремонту і пошиття одягу, грубо порушуючи громадський порядок, із мотивів явної неповаги до 

суспільства  у присутності інших громадян брутально лаявся на адресу власниці майстерні Пукало 

Г.Л. При цьому спричинив потерпілій Пукало легкі тілесні ушкодження, що призвели до 

нетривалого розладу її здоров’я. Продовжуючи свої протиправні дії, він чинив опір поліцейському 

Щербині, який зайшов до майстерні й намагався затримати правопорушника. 

Кваліфікуйте дії Борисова. Відповідь обгрунтуйте. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації: 

Готуючись до практичного заняття, здобувачу необхідно вивчити та проаналізувати 

конспект лекцій, після чого здобувач має прочитати відповідні глави підручника та нормативні 

акти (див. рекомендовану літературу до курсу), що стосуються теми. 

Кваліфікуючі ознаки визначити самостійно та зробити точну кваліфікацію за ч. статті. 

При вирішенні першої ситуації слід уважно переглянути науково-практичний коментар 

до статті 296 КК України. Відповідно до ст. 296 Хуліганством є - грубе порушення громадського 

порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи 

винятковим цинізмом. 
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Основний безпосередній об'єкт хуліганства - громадський порядок. Його додатковим 

факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я особи, авторитет органів державної влади, 

громадська безпека. КК не пов'язує наявність хуліганства з його вчиненням у громадських місцях. 

Таким чином, громадський порядок може бути порушений і за відсутності сторонніх осіб чи у 

присутності лише потерпілого (вночі, у безлюдному місці, в квартирі). Однак вчиненая 

хуліганських дій у присутності інших людей, в обстановці проведення публічного заходу 

(покладення квітів до пам'ятника, концерт тощо) є однією із ознак, яка вказує на грубість 

порушення громадського порядку. 

Об'єктивна сторона хуліганства в самому КК не конкретизована. Аналіз диспозиції ст. 296 

показує, що обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього кримінального правопорушення  є 

лише вчинення діяння. Саме ж діяння полягає в грубому порушенні громадського порядку, яке 

супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. 

Хуліганство може полягати у застосуванні насильства (побоїв, заподіяння тілесних 

ушкоджень) до потерпілих, знищенні або пошкодженні майна, безладній стрілянині, використанні 

сильнодіючих речовин з метою зірвати проведення масового заходу, проявах безсоромності, 

знущанні над безпорадними людьми тощо. Тобто хуліганство може виражатися у вчиненні діянь, 

які передбачені іншими статтями Особливої частини КК або КАП. Ознакою об'єктивної сторони 

хуліганства такі діяння стають з урахуванням місця, часу й обстановки, інших об'єктивних ознак, 

а також мотивів їх вчинення, 

Кримінальне караним є грубе порушення громадського порядку. Грубість порушення 

громадського порядку визначається з урахуванням місця вчинення хуліганських дій, Їх тривалості, 

кількості і характеристики потерпілих, ступеня порушення їхніх прав та законних інтересів тощо. 

Таким чином, грубе порушення громадського порядку має місце тоді, коли йому заподіюється 

істотна шкода, коли хуліганство пов'язане з посяганням на інші правоохоронювані цінності, задля 

збереження яких підтримується громадський порядок, коли це зачіпає важливі інтереси чи 

інтереси багатьох осіб, коли відновлення порядку вимагає значних, тривалих зусиль. 

Суб'єктом хуліганства є осудна особа, яка досягла 14-річного віку, 

Суб'єктивна сторона хуліганства характеризується умисною виною і мотивом явної 

неповаги до суспільства. Неповага до суспільства - це прагнення показати свою зневагу до 

існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших 

осіб, протиставити себе іншим громадянам, суспільству, державі. Вказана неповага має бути 

явною. Це означає, що неповага до суспільства є очевидною, безсумнівною як для хулігана, так і 

для очевидців його дій. 

При вирішенні другої ситуації слід уважно переглянути науково-практичний коментар до 

статті 297 КК України. Відповідно до ст. 297 кваліфікується діяння громадян. Наруга над могилою, 

іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покійного, а також викрадення 

предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі. 

Об'єкт кримінального правопорушення  - моральні засади суспільства в частині поваги до 

померлих та місць їхнього поховання Це кримінальне правопорушення  заподіює моральну шкоду 

насамперед рідним і близьким померлих, порушує громадський спокій, може викликати 

міжетнічні та міжконфесійні конфлікти, негативно впливає на виховання підлітків Ставлення до 

померлих чи не найбільш яскраво показує різницю між цивілізацією і дикістю, в ньому 

відображається і ставлення особи до інших соціальних цінностей. 

Предметами кримінального правопорушення  є: 

1) могила,  

2) інше місце поховання; 

3) труп,  

4) урна з прахом,  

5) предмети, що знаходяться в місці поховання або на трупі 

Могила включає яму для поховання тіла померлого, а також насип, споруди (хрест, стела, 

камінь) над місцем поховання. Інше місце поховання - це склеп, мавзолей, меморіальна стіна з 

прахом померлих, частина шахти, корабель чи літак'з тілами загиблих тощо. 
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Об'єктивна сторона кримінального правопорушення  проявляється у: 1) нарузі над 

могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покійного; 2) викраденні 

предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі. 

Наруга - це образливе ставлення, грубе знущання, демонстрація зневаги до місця поховання 

чи праху покійного. Способи вчинення наруги в законів не визначені. Це можуть бути: 

осквернення, у т.ч. шляхом вчинення непристойних надписів, малюнків, виливання нечистот; 

руйнування надмогильних споруд; розкопування місця поховання, розчленування трупа чи його 

знищення, зривання одягу. Наруга характеризується як об'єктивним моментом - вчиненням щодо 

праху чи місця поховання певних діянь, так ї суб'єктивним - прагненням зневажити пам'ять про 

померлого, продемонструвати своє негативне ставлення до суспільних принципів, які панують в 

цій сфері Наруга переважно вчиняється шляхом дії. Однак не можна виключати її вчинення і через 

бездіяльність, наприклад, невтручання в поведінку свійських тварин, які, наприклад, розривають 

могилу, справляють на ній природні потреби. 

Викрадення відповідних предметів - це протиправне їх вилучення і звернення на свою 

користь чи користь інших осіб. Сюди належать, зокрема, демонтаж і наступний продаж могильних 

загорож, пам'ятників, плит, а також вінків, квітів, лампад, які знаходяться на могилі. 

Діяння, передбачене ст. 297, відсутнє, якщо у встановленому порядку здійснюються 

ексгумація трупа, перенесення могили на інше Місце, впорядкування місця поховання, а також 

якщо певні дії з трупом не становлять собою наруги (наприклад, мотивом розчленування трупа є 

приховування вчиненого вбивства). Момент закінчення кримінального правопорушення  

визначається з врахуванням змісту вчинюваного діяння. Якщо воно полягає у нарузі, то закінченим 

це кримінальне правопорушення є від тоді, коли виконане діяння достатньо вказує на наявність й 

об'єктивних і суб'єктивних ознак.  Коли ж діяння виражається у викраденні, то кримінальне 

правопорушення  закінчене з моменту набуття винним можливості розпорядитися викраденим на 

власний розсуд (сховати, продати, подарувати тощо). 

Суб'єкт кримінального правопорушення  загальний. Суб'єктивна сторона аналізованого 

кримінального правопорушення  характеризується умислом. 

При вирішенні третьої ситуації слід уважно переглянути науково-практичний коментар 

до статті 299 КК України. Громадянин притягується до кримінальної відповідальності за ст. 299 

КК України. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням 

жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на 

одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.  

Об'єкт кримінального правопорушення  - моральні засади суспільства в частині ставлення 

до тварин. Небезпека цього кримінального правопорушення  полягає у тому, що жорстокість, 

проявлена щодо тварин, стає нормою поведінки, поширюється і на взаємини з людьми, відіграє 

негативну роль у вихованні молоді. Предметом кримінального правопорушення  є тварини, що 

належать до хребетних Хребетні - це здатні рухатися і відчувати живі організми, які мають 

спинний хребет, утворений ланцюгом кісток або хрящів, що йде вздовж спини і містить у собі 

спинний мозок. До них належать риби, птахи сухопутні істоти. Предметом аналізованого 

кримінального правопорушення  можуть бути як дорослі особини, так і молодняк домашні (кіт 

собака), дикі (вовк, лисиця, орел) сільськогосподарські (корова, кінь) тварини Не мають 

кримінальне правового значення наявність чи відсутність у таких тварин господарів, їх 

перебування в стані природної свободи чи в неволі господарське призначення стан організму 

тощо. Кримінальне правопорушення може вчинятися як стосовно тварин які перебувають у 

власності винного так і будь-яких інших (належних іншим власникам, безгосподарних диких) 

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення  може виражатися у двох формах: 

1) знущання над тваринами  

2) нацькування тварин одна на одну 

Обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення  у першій із його форм, 

альтернативне, є ознака об'єктивної сторони - спосіб (застосувань ня жорстоких методів), або 

ознака суб'єктивної сторони - хуліганський мотив. Проте ці дві ознаки можуть проявлятися 

одночасно. Знущання, вчинене із застосуванням жорстоких методів, означає завдання тварині 
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болю, страждань шляхом нанесення ударів заподіяння ушкоджень, позбавлення їжі або води, 

впливу термічних факторів, хімічних речовин тощо. Жорстокі методи полягають в безжальному 

поводженні з твариною, тривалому впливі на неї з метою отримання хворобливого 

самозадоволення від спостерігання за стражданнями тварини. Нацькування тварин одна на одну - 

це дії, спрямовані на те, щоб примусити битися, кусатися, іншим чином змагатися тваринам між 

собою. 

Суб'єкт кримінального правопорушення  загальний. Суб'єктивна сторона кримінального 

правопорушення  характеризується умислом. Хуліганський мотив є однією з альтернативних ознак 

складу кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення вважається закінченим з 

моменту вчинення жорстоких дій або настання тяжких наслідків.  

При вирішенні четвертої ситуації слід уважно переглянути науково-практичний 

коментар до статті 301 КК України. Слід кваліфікувати дії хлопців як Ввезення в Україну творів, 

зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або 

їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або Їх збут чи 

розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні. 

Об'єкт кримінального правопорушення  - моральні засади суспільства в частині 

розповсюдження інформації про статеве життя. Предметом аналізованого кримінального 

правопорушення  є твори, предмети або інші зображення порнографічного характеру, які у назві 

ст. 301 скорочено визначені як порнографічні предмети. Порнографічними предметами є 

предмети, які:  а) становлять матеріальний предмет - річ (книги, фільми, фотопродукція, картини, 

скульптурні зображення тощо); б) у грубо натуралістичній, вульгарній формі зображають статеве 

життя людей - статеві органи, сексуальні відносини. Форма зображення цієї сфери життя людей є 

неприйнятною з погляду суспільної моралі, загальновизнаних правил сором'язливості, 

прихованості відповідних стосунків від сторонніх осіб; в) призначені для збудження статевої 

пристрасті інших осіб, провокування їх статевої агресії.  

Тому предметом кримінального правопорушення , передбаченого ст. 301, є лише твори, 

інші предмети, призначені для збуту чи розповсюдження, а не для власного користування; г) не 

мають іншого призначення - мистецького, наукового, просвітницького тощо. Тому не можуть 

визнаватися предметом даного кримінального правопорушення  відповідні ілюстрації в медичній 

чи юридичній літературі тощо. 

Об'єктивна сторона збут чи розповсюдження або їх виготовлення, перевезення 

порнографічного матеріалу. Суб'єкт загальний. Суб'єктивна сторона прямий  умисел. Закінченим 

кримінальне правопорушення вважається з моменту вчинення дій описаних в диспозиції ст. КК 

України. 

Для вирішення п’ятої ситуації варто пригадати поняття сукупність кримінальних 

правопорушень, знайти у ККУ необхідні статті та обґрунтувати свою думку. 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити лекційний матеріал. 
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